
Nr"l 31.August 1976 13"Årgang.,

VELKOMMEN 'l'IL EN NY SÆSON'~

Ja,så er vi så småt begyndt at spille skak igen efter en dødkedelig
sommerferie uden en eneste tirsdag aften i Rødovre Skakklub. Og vi fatter
heller ikke,hvordan vi har kunnet undvære Interne Træk i 3 hele måneder.
Na,men vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sæson,hvor vi forhåbentlig
alle sammenvinder nogle flere partier end i f jor-,

Redaktionen.

PROGRAM FREM TIL J ' L .
Tirsdag d.

31/8 Rødovremesterskabet i Lynskak -
7/9 Rødovremester-akabe t 1. Runde

14/9 - 2&Runcle
21/9 - 3i-Runde
28/9 GENERALFORSAMLING

5/lo Rødovremesterskabet 4"Runde·
12/lo KSU holdkampe l"Runde
19/lo
26/lo Rødovremester.skabet5"Runde
2/11 KSU holdkampe 2aRunde
9/11 Rød.ovremesterskabet6.Runde

16/11

23/11 KSU hoJ.dkampe 3.Runde

30/11 Vinterturneringl~Runde
7/12 KSU holdkampe 4"Ru.nde

14/12 VinterturnerLng 2"Runde
2J /12 JULE SKAK



Og vi lægger ud med en artikel af den let fordøjelige slags:

EJLERT OG TOM PÅ UDVALGT HOLD!!!

I anledning af KSU's 5o års jubilæumssæson havde jeg fået aftalt en loo bræt
match mod Skåne (bestående af Skåne,Nordskåne og Nordvestskånes Schackfor

bund) 7for at give samtlige klubber en mulighed for at få spillere på Køben
havns byhold.Aftalen med KSU's klubber var,at hver klub kunne stille med to
spillere.og KSU så udtog resten af spi1lerne op til loo deltagere.
Trods sommerferie i de fleste klubber lykkedes det mig efterhånden at få
spillere med fra 33 klubber.Herfra Rødovre kunne Henning Åge Hansen,Leif

Tange og Buster Andersen deltage.
Da fem spillere sov over sig og ikke kom med til Malmø,måtte Tom og jeg,
som var ledere på turen,indtræde på holdet,så det blev fuldtalligt.

Hele arrangementet var godt planlagt af vore svenske venner,og selve spil

let foregik udendørs i Folkets Park i Malmø.Resultatet blev 56-44 til KSU.
Rødovrespillerne bidrog til den endelige sejr med en score på 3-2,da Henning

Åge vandt,og vi andre spillede remis.
Henni:ng spillede et virkelig godt parti ,mens mit eget blev ret kortvarigt,
da jeg jo skulle arbejde med deltagerliste og resultater mm.

Iøvrigt blev sejren behørigt fejret på turen hjem.
Ejlert"

PS.Den oprindelige overskrift var: 5 Rødovrespillere på Københavns udvalgte
hold mod Skåne søndag den 8.august i Malmø.Men så fik redaktionen fingre

i indlægget"

STEMNINGSBILLEDE FRA AFSLUTNINGSF'ESTEN:

Jo,vi spiste,drak,fik præmier og dansede til Jørgens medbragte kassette

bånd - suppJ eret af telefontrusler fra vrede naboer,der mærkeligt nok

ikke kunne sove"Iøvrigt gav arrangementet overskud,

Successen forventes gentaget næste år,
Søren.



OMLÆGNING AF KLUBBENS REGNSKAB

Kontingent ••• afregnes altid over giro'en

Turneringsindskud o•• opkræves altid direkte~

Denne ændring er foranlediget af regnskabstekniske grunde,da det frem
over er nødvendigt at adskille driftsregnskabet fra turneringsregnskabet"
Årsagen er at finde i Rødovre Kommunes tilskudsordning.Hidtil har klubben
modtaget 5o procent i tilskud til dækning af lokaleudgifter,denne ordning
er ophørt,og klubben skal,hvad kommunale tilskud angår,høre ind under
"Rødovreordningen",som støtter foreningsaktiviteterne efter særlige reg
ler og ansøgninger"Til dette brug skal vi føre et "nøgent" driftsregnskab"
Girokort vil tilgå medlemmerne kvartalsvisrkvitteringen herfra bedes op

bevaret og erstatter medlemskortet"
Medlemmer som ønsker kvittering for indbetalt turneringsindskud,kan f'å
dette påført ovennævnte girokvitteringe

Mogens

HVADVARDETNUJEGABSOLUTSKULLE?

Nåh,jo jeg skal jo til GENERALFORSAMLING i klubben tirsdag den 28/9"

Hvis der er nogle af klubbens medlemmer,der har problemer med konen,så
kan de hente en smule opmuntring ved flg. lille solstrålehistorie:

Interne Træks ivrigste læser er utvivlsomt Grethe Claussen pt.gift med
Leif og mor til bla Kim.Hver l~ste tirsdag i måneden står hun på spring
ved hoveddøren~når Leif og Kim kommer hjem fra skakklubben,og når hun
får fat i det kendte lille blad med den gule forside,er det ikke til at

rive fra hende igenoStår der nemlig noget dårligt om Leif i 5.holdets
referat (som f.eks at han satte dronningen i slag)1ja så står den på
opvask i en hel måned.Stakkels LeifeVi behøver vist ikke at fortællep

hvad der sker hvis, Interne Træk (undtagelsesvis) er forsinket - vel?

GODT JOB FOR KLUBMEDLEMMER.

Arbejdsvillige medlemmer søges til let arbejde bestående af en turnusvagt

med opstilling og afrydning af skakmateriel i klubben.

Henvendelse hos formanden"

ANDET GODT JOB

En ølsæJ.ger søges til klubaftenerne"God løn aftales med bestyrelsen.



BERLIN - STOCKHOLM - SKANE - KØBENHAVN

afholdt deres årljge juniormatch i tiden 13-15/8"Normalt bliver turneringen

jo afholdt i pi:nsen,mEm grundet særdeles uheldige omstændigheder blev det
ikke til noget i år (se Interne Træk nr"8 1976)"Tyskerne bestemte sig altså

til at revanchere sig for deres brøler og inviterede os til Berlin igen.
Vi rejste (12 juniorer + Leif Jensen og Kaj Andersen) afsted fra Hovedbane
gården sent torsdag afteneJeg glemte selvfølgelig mit pas - men nåede det
alligevel efter at have kørt en taxatur a la Ronnie Petterson.
I toget havde KSU (klog af skade) undladt at bestille sovepladser,hvilket
tvang os til at spille poker på hele rejsen.særdeles upædagogisk,men be

hageligt~ da det er komplet umuligt for 6 mand at spille poker i en sove-

kupe"
For det ellers .sejrsvante KSU-hold blev turen skakmæssigt .set en vaskeægte
Liasko,da vi spillede 6-6 mod Berlin og tabte stort til begge de svenske
hold$Vi blev :nrosidst,men undskylder os med de elendige spilleforholde

Desuden va.r vi svækket af en masse a.Fbud,
Vi blev indlogeret på et 3"klasses hotel med 6-mands værelser,hvor der var
fare for køje-sammenstyrtning hele tiden"For at det ikke skulle være løgn,
så låste de dørene kl. 24.oothvilket betød at vi først kom i seng kl 7.00

om morgenen,:når de låste op igen.At gå i seng før midnat er jo komplet u

tænkeligt r- når Berlins natteliv Lokker-,
Som tidligere nævnt en skak-fiasko,men humøret var højt og kammer-at skabet
fantastisk - og så gør det jo ikke så meget at vi tabte.

Søren

KONKURRENCE: Gæt hvem der bliver Rødovr:emester i de forskellige klas
se:r i år ...Skriv dit tip på neden.stående liste og aflever

den SENEST KL. 21" 00 TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER 'fIL SØREN~

Vedkommende der får flest rigtige kan forvente at få en

FANTASTISK PRÆMIE.

KLIP HER

M.klasse:

l..,klasse:

2"klas.se:

3"klasse:
Indleveret af:



TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD

Kurt Willumsen har en række skakbøger til salg:

Årg o PRIS

Jens Enevoldsen:centrum 1951 39-
Dr.Tarrasch:DreihundertSchachpartien 1951 7,-
Alfr.Christensen:Mindebogen om Bjørn Nielsen 1951 7,-
Ku:rt Richter:Schach-kavalkad I+II 1952 9,-

- :Hohe schule der schach-taktik 1952 8,-
- :Kombinationen 1956 11t-

- ..Schachmatt 1956 4,-
- :Einf~lle- Reinfglle 1960 5,-

Euwe+Cram(:~r:Midtspillet l - 12 + Indbinding 1961 75t-
Beheim···Schwarzback:Knauers schachbuch 1954 3, -
Richter + Teschner:Der kleine Bilguer 1954 12f-
Sigurd Heiestad:sjakk-kavalkade 1955 2,--

- :sjakk-matt 1955 l3p-

Gøteborg SchacksEi.llsk"Jubilælunsturn51919-192o 1956 8, -
Hans Miiller:Lerne kombinieren 1956 llv-

Euwe + Prinz:Capablanca 1957
Gorschen: - 1s samtliche ver1ustpartien 1953 r 5,-

Salo F'lohr:Die XII Schacholympiade 1958 2,-
A.Brincbna n rKurt Richters beste Partien 1960 8, -
Richter + Staudte:Richtigund falsch 1962 5,-
A.AJ.jechin:Das Grossmeisterturnier,New York 1924 1963 17',-

- :Der New Yorker Scaachturnier 1927 1963 lo,-

Så er der mulighed for at dygtiggøre sig for et lille beløb.

Interesserede kan henvende sig- til Ejlert"

EN'BRAT OPVÅGNEN.
Medlernmerder abbonerer på POLITIKEN fik et morgenkaffe-chock i torsdag·s"
På FORSIDEN af 2.sektion var der et stort billede fra et simultanarrange
ment med Bent Larsen.Man gned øjnene en ekstra gang og kneb sig i albuen,
for var der ikke noget kendt over personen der i midten?
Jo,mindsandten,det var sørme Ejlert,der sad og grinede til alle sidere
Større.bJ.ev forbavselsen hvis man dristede sig til at læse artiklen&
Senere gennemgik BL et parti mod Smejkal,og på et vist t i.dspunk t spurgte
han tilhørerne om de kunne finde gevinsttrækket"Der stod:nDer foreslog-es
6-7forskellige muligheder,der alle forekom logiske,men som senere viste

sig at være utilstrækkeJ.igeeSå fandt Ejlert A11dersen1formand for KS.U·

trækkettt.UTROLIGTøVar der nogle der gik dybt rystet på arbejde?



RØDOVRE SKAKKLUBS 9.RATINGLISTE,AUGUST 1976

(P =·Passiv~ har ikke spillet turnering et år)

l.Bent Kølvig 2o7o
2eJohnny Thylin P 1944
3oSøren Petersen 1943

4.Jan Wiman 1836
5.H.ÅøHansen 1829
6e0rla Larsen 1813

'li.VernerPetersen 1769

8.Jens Bertolt 1759

9eJens Akhøj 1742
lo.Tim Bjerre 1716

11"Kim Paulsen P 1712
12.Uffe Dahl 1706
13.Arne Østergård 17o5
14~0le Bruun 1691
15~Erich Heinola 1688
16.AndersLundsgård 1682

17.Buster Andersen 1681
18~Flenuning Bruun 1675
19.Lars Sørensen P 1672
20.ueif Tange 1668
21.Peter Rank 1658

22.Ivan Sørensen 1630

23.0tto Nielsen 1618

24 •.Karsten Andreasen 1617
25·oPeter Tange 1615
26.Kim Mikkelsen 1606
27.Johannes Rasmussen 1599

28"Leif S.Jørgen.sen 1585
29.Kim Clausen 1575
3o.Finn Bonnez 1574
31.Bjørn Enemark 1570
32.Morten Lundsgård 1539
33~Bjarne Selsted 1534

34"s.Gamborg 1533

3~.Flemming Holst 1526
36.Per Kuhlmann 1514
37.Henning Stål P 1511

38.Kaj Olsen 15o9
39.Ejlert Andersen P 15o5
4o.Kjeld Højmark 15o4

41.H.Schlosser 1496
42.Th.Christensen 1491

43.Tom Kristensen 1456
44.Mogens F.Hansen 1452

45.Leif Clausen 1447
46.Frank Andersen 1437

47eTorben Andreasen 1436
48oHeino Hviid 1434
49.Vagner Jacobsen 1420
So.Erik Thomasen 1414
51.Jens Peter Nielsen 1408
52.Jens Bager 14o4
53.Michael Garly 1400

54"Jørgen Andez-s son 1387

55"Jan Nielsen 1377
56.Ib Petersen· 1354

57.1ars Andersen 1349

58"warny Jacobsen 1349
59.Leif Redke 1347

60.K.Jeppesen 1318
61.Harry Christiansen 1316

62.Per Andersen 1287

63"Gerdinien 1281
64.Hans Rasmussen 1230
65.Erik Andersen 1227
66.Poul E.Petersen 12o3
67.Jesper Andreasen 1195


